
CSKAVAN Epoxy 5min - tužidlo (složka B)
Varování

Obsahuje: 2,2'-[1,2-ethandiylbis(oxy)]bis(ethanthiol)

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte,

nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Distributor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Česká republika, telefon: +420 466 260 133

ENKAVAN Epoxy 5min - tužidlo (složka B)
Warning

Contains: 2,2'-[1,2-ethandiylbis(oxy)]bis(ethanthiol)

Harmful if swallowed or if inhaled.

Keep out of reach of children. Wash hands and exposed parts of the body thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke

when using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Dispose of contents/container to by disposing in a hazardous waste receptacle.

Distributor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Czech Republic, phone: +420 466 260 133

DEKAVAN Epoxy 5min - tužidlo (složka B)
Achtung

Enthält: 2,2'-[1,2-Ethandiylbis(oxy)]bis(ethanthiol)

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände und betroffene Körperteile gründlich waschen. Bei

Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter mit der Abgabe an die Sammelstelle gefährlicher Abfälle zuführen.

Händler: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Tschechien, Telefon: +420 466 260 133

SKKAVAN Epoxy 5min - tužidlo (složka B)
Pozor

Obsahuje: 2,2'-[1,2-etándiylbis(oxy)]bis(etántiol)

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Pri používaní výrobku nejedzte,

nepite ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri zdravotných problémoch

volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných

odpadov.

Distribútor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Česká republika, telefón: +420 466 260 133

PLKAVAN Epoxy 5min - tužidlo (složka B)
Uwaga

Zawiera: 2,2'-[1,2- etanodiylbis(oksy)]bis(etanotiol)

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania

produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Dystrybutor: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Czechy, telefon: +420 466 260 133

HUKAVAN Epoxy 5min - tužidlo (složka B)
Figyelem

Tartalmaz: 2,2'-[1,2-etándiilbisz(oxi)]bisz(etántiol)

Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.

Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a(z) kezet és az érintett testrészt alaposan meg kell mosni. A termék

használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Rosszullét

esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék gyűjtő

telepen leadva.

Forgalmazó: PELIKAN DANIEL, Doubravice 110, Pardubice, Csehország, telefon: +420 466 260 133

UFI: TDKV-F0S3-C004-70TX


